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importante empresário da região), revelando o seu processo de produção nos moldes
determinados pela empresa e a utilização de agrotóxicos. Tivemos uma “assembléia
móvel” no retorno para Fortaleza, outro aprendizado importante que consistia no
compartilhamento dos achados de cada pesquisador, suas percepções e avaliação da
atividade de campo.
Ainda na etapa exploratória, retorno ao baixo Jaguaribe juntamente com
Alexandre Costa, para deitar o olhar sobre o componente socioambiental e os
impactos decorrentes da modernização agrícola na Chapada do Apodi, encontrandome com Vicente Almeida que fazia visita exploratória na Região do Açu-RN, que
limita os dois Estados e é também importante produtora de frutas, onde a
modernização agrícola já apresenta seus impactos e danos à saúde humana e
ambiental. Integraram também este momento duas técnicas da Coordenadoria
Regional de Saúde de Limoeiro do Norte que trabalham na Vigilância Sanitária e
Epidemiológica.
Retornamos à Comunidade da Baixa Grande para novas conversas com os
moradores e nos deparamos com um fato novo: a área de plantio do abacaxi, que
cercava as casas havia sido abandonada pela empresa que mesmo com o uso de
agrotóxicos e formas modernas de manejo não conseguiu debelar um fungo, o
fusarium6, que degenera o fruto provocando o seu adoecimento e necrose da polpa.
Percebemos nesse fato, a resistência das pragas frente ao demasiado uso dos
venenos. Essa descoberta, nos fez pensar e repensar como o estudo ambiental poderia
ser delineado, como importante componente da pesquisa. Conhecemos uma horta
orgânica, cuja produção é comercializada na própria comunidade. Adentramos pelo
Perímetro e percorremos o canal de irrigação que abastece as comunidades, com a
mesma água que é usada nos plantios, submetendo-a apenas a um processo de
filtração e cloração. Buscamos o apoio do CENTEC para a realização das análises
ambientais, mas não havia estrutura suficiente, embora o Diretor tenha se mostrado
colaborativo, mas tivemos importantes informações de um professor da instituição.

6

A fusariose é a doença mais devastadora do abacaxi, causada pelo fungo Fusarium subglutinans. O
patógeno penetra por aberturas naturais e/ou ferimentos na superfície do fruto, causando o
apodrecimento do fruto.
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Em busca de informações, fomos à FAPIJA e conversamos ainda com uma técnica
da ADAGRI.
Pensamos na definição dos pontos de coleta de água, solo e sedimentos do
canal de irrigação, além de frutos das plantações, mas não dispúnhamos de um
laboratório para proceder as análises, o que adiou essa etapa do estudo. Outra
barreira se impôs nesse caminho ao mesmo tempo em que revelava outra fragilidade
institucional no tocante às “vigilâncias”, cujos laboratórios oficiais não detinham
capacidade técnica e estrutural para dar as respostas, para “vigiar a qualidade da
água” sob sua responsabilidade. Essa etapa foi realizada posteriormente, após
identificação do Laboratório do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Ambientais
Avançados da UFMG.
Contudo, era chegado o momento de estabelecer a abordagem teóricometodológica

capaz

de

iluminar

caminhos

para

o

desvelar

do

objeto

reconhecidamente complexo, envolvendo as relações saúde, trabalho e ambiente
capaz de explorar os contextos de risco nesse estudo. O caminho foi a mim
apresentado pela Profª Raquel Rigotto, que promoveu um encontro com John
Thompson e sua Hermenêutica de Profundidade (HP), referencial metodológico que
recebe contribuições dos filósofos Dilthey, Heidegger, Gadamer e Ricoeur,
afirmando que a hermenêutica pode oferecer tanto uma reflexão filosófica sobre o ser
e a compreensão como uma reflexão metodológica sobre a natureza e tarefas da
interpretação da pesquisa social (THOMPSON, 1995).
THOMPSOM (1995, p.358) refere com base nestes pensadores, que o estudo
das formas simbólicas é fundamentalmente e inevitavelmente um problema de
compreensão e interpretação, definido como formas simbólicas as “construções
significativas que exigem uma interpretação, entre elas ações, falas, textos que por
serem construções significativas, podem ser compreendidas”. Para o autor, na
investigação social o objeto das investigações é um território pré-interpretado e o
mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser
observado:
“(...) ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por
sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas cotidianas, estão
constantemente preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e
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em interpretar as ações, as falas e acontecimentos que estão ao seu redor”
(THOMPSOM, 1995,p.358).

A Hermenêutica de Profundidade deve considerar as maneiras como as
formas simbólicas são produzidas, recebidas, interpretadas e compreendidas pelos
sujeitos em seus cotidianos, denominado por THOMPSON de “hermenêutica da vida
quotidiana”. Este é o estágio preliminar etnográfico, indispensável ao enfoque da
Hermenêutica de Profundidade, podendo ser utilizados a entrevista, a observação
participante e outros tipos de pesquisa etnográfica (THOMPSON, 1995).
O processo interpretativo ou a “interpretação da doxa” consiste na
reconstrução de como as crenças e as opiniões são produzidas, interpretadas e
partilhadas pelas pessoas nos contextos da vida social. Nessa fase, Thompson (1995)
alerta para a que a análise e interpretação das formas simbólicas não negligenciem o
contexto socio-histórico.

(...) negligenciar esses contextos da vida quotidiana, e as maneiras
como as pessoas situadas dentro delas interpretam e compreendem
as formas simbólicas que elas produzem e recebem, é desprezar
uma condição hermenêutica fundamental da pesquisa sóciohistórica, especificamente, que o campo-objeto de nossa
investigação é também um campo-sujeito em que as formas
simbólicas são pré-interpretadas pelos sujeitos que constituem esse
campo (THOMPSON, 1995, p. 364).

Apesar de considerar esta fase como indispensável, pretende ir além da
interpretação da doxa, propondo a “ruptura metodológica com a hermenêutica da
vida quotidiana”, por considerar que o objeto das nossas interpretações é um campo
pré-interpretado pelos sujeitos que constroem o campo-objeto, que será
reinterpretado pelo autor. THOMPSON (1995) aponta a necessidade de incorporar
outros tipos de análise a que denomina de Hermenêutica da Profundidade, propondo
um referencial metodológico estruturado em fases que interagem simultaneamente,
sem uma hierarquia na sua aplicação.
Este estudo foi estruturado em consonância com as fases que compreendem a
HP, sem que representem uma sequência ou estágios separados, assim descritas:
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- Análise sócio-histórica: o objetivo é “reconstruir as condições e contextos sóciohistóricos de produção, circulação e recepção das formas simbólicas, examinar as
regras e convenções, as relações sociais e instituições, e a distribuição de poder,
recursos e oportunidades em virtude das quais esses contextos constroem campos
diferenciados e socialmente estruturados” (p.369).
- Análise Formal ou Discursiva: caracterizada pela análise da constituição interna
das formas simbólicas, das características estruturais e das relações do discurso. O
discurso, ou seja, “instâncias de comunicação correntemente presentes” (p. 371),
apresentam características e relações estruturais que podem ser analisadas por
diferentes métodos (análise de conversação, análise sintática, estrutura narrativa e
análise argumentativa).
- Interpretação/Reinterpretação: é facilitada pelos métodos da análise formal ou
discursiva e se constrói sobre ela e sobre os resultados da análise sócio-histórica, mas
o processo de interpretação vai além, transcende a contextualização das formas
simbólicas, sendo simultaneamente um processo de reinterpretação. Diz o autor
(p.376) que “as formas simbólicas que são o objeto de interpretação são parte de um
campo pré-interpretado, elas já são interpretadas pelos sujeitos que constituem o
mundo sócio histórico”.

“Os métodos podem ajudar o analista a ver a forma simbólica de uma
maneira nova, em relação aos contextos de sua produção e recepção e à
luz dos padrões e efeitos que a constituem. Mas o processo de
interpretação vai além dos métodos da análise sócio-histórica e da análise
formal ou discursiva. Ela transcende a contextualização das formas
simbólicas tratadas como produtos socialmente situados, e o fechamento
das formas simbólicas tratadas como construções que apresentam uma
estrutura articulada. As formas simbólicas representam algo, elas dizem
alguma coisa sobre algo, é esse o caráter transcendente que deve ser
compreendido pelo processo de interpretação” (THOMPSON, 1995, p.
376).

Considerando que as formas simbólicas são pré-interpretadas pelos sujeitos
situados em dadas condições socio-históricas, o trabalho do analista consiste em uma
reinterpretação, que nas palavras de THOMPSON (1995, p. 376):
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“(...) ao desenvolver uma interpretação que é mediada pelos métodos do
enfoque da HP, estamos reinterpretando um campo pré-interpretado;
estamos projetando um significado possível que pode divergir do
significado construído pelos sujeitos que constituem o mundo sóciohistórico”.

Seguindo o referencial metodológico apresentado, este estudo foi assim
concebido:
- Análise sócio-histórica, objetivando conhecer a dimensão sociocultural e as
formas de produção agrícola antes da implantação da modernização agrícola e as
transformações na saúde, trabalho e ambiente ocorridas;
- Análise discursiva, no sentido de compreender a percepção dos
trabalhadores, comunidades da Chapada do Apodi e trabalhadores do segmento de
resistência, lideranças sobre as implicações do modelo de desenvolvimento na
dinâmica socioambiental.
- Interpretação/Reinterpretação, pautada no diálogo com a análise sóciohistórica e análise discursiva, buscado tecer as dimensões dos contextos de risco
determinados pela modernização agrícola nos diferentes modelos de produção.

O envolvimento com o campo para a coleta de dados deste estudo teve início
após a aprovação do projeto no Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública da
USP, e fundamentou-se na observação participante, que segundo MINAYO (2006,
p.274), é um processo que mantém a presença do observador numa situação social,
com a finalidade de realizar uma investigação científica, pois colhe os dados ao
participar da vida dos observados no seu cenário cultural, torna-se parte do contexto
sob investigação “ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este
contexto”.
Como integrante do grupo de pesquisa, participei de várias atividades, que ao
mesmo tempo cumpriam os objetivos do ‘projeto-mãe,’ traziam elementos para o
meu objeto de estudo. Dessa forma, o material que colhi pertencia ao coletivo, da
mesma forma que me beneficiei do que foi colhido por outros partícipes, e aqui
registro essa forma de trabalho que prima pela construção coletiva de saberes,
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própria do Núcleo TRAMAS. Apresento algumas atividades desenvolvidas no
decorrer deste estudo, que considerei de grande valia e aprendizado, além das
viagens de campo aos municípios:
- Reunião do grupo de pesquisa com SUS Federal, estadual e Municipal, com
gestores e técnicos das Vigilâncias e CEREST dos três municípios.
- Acompanhamento da pulverização aérea nos plantios de banana.
- Estudo do processo de trabalho na empresa multinacional que cultiva
abacaxi.
- Participação no Seminário Agrotóxicos no Vale: novos Ares e Desafios para
a Ação Pública, que propiciou também uma reunião com membros do Ministério
Público Estadual e do Trabalho, gestores SUS Federal e profissionais da atenção
básica dos municípios.
- Participação na Jornada Mundo Rural, Agrotóxicos e Saúde, quando foi
realizada a Oficina de Mapeamento de vulnerabilidades e de contextos promotores de
saúde ambiental com as comunidades do estudo, cuja articulação foi por mim
conduzida junto às lideranças comunitárias e a Cáritas.
- Participação no Pré-Grito dos Excluídos na Comunidade do Tomé em 2009,
movimento que congregou as comunidades da Chapada em torno da luta pela água
para consumo humano, culminando com a construção do “muro das lamentações e da
árvore dos sonhos”.
- Participação em Oficina de Trabalho Sobre Vigilância em Saúde do
Trabalhador com vistas à construção da Política de Atenção à população exposta a
agrotóxicos, promovida pelo DSAST/SVS, em Brasília.
- Participação em evento para divulgação dos resultados do Projeto de
Monitoramento das Águas Subterrâneas realizado pela COGERH, em Limoeiro do
Norte em 2009.
- Participação no estudo epidemiológico de trabalhadores do melão em
Quixeré e dos pequenos produtores, com aplicação de questionários.
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- Participação na Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal de
Limoeiro do Norte para discutir a Lei de Proibição da Pulverização Aérea no
Município.
- Participação no grupo focal com os pequenos produtores.
- Participação na elaboração de capítulo de livro publicado pela UFMG e na
elaboração de texto para o referencial teórico da pesquisa, além de elaboração de
resumos para participação em eventos científicos.
Para a obtenção dos dados desse estudo, no tocante à abordagem qualitativa,
foram utilizadas várias técnicas, agregadas ao registro fotográfico e registros em
diário de campo, sendo importante demarcar a articulação com as Agentes
Comunitárias de Saúde e as lideranças comunitárias para organização das atividades,
sempre envolvidas e colaborativas em todos os momentos desse estudo. Organizei
esse momento em duas fases, a qualitativa e a quantitativa, para a melhor
compreensão, o que não significa que tenham sido estanques.
A fase de coleta de dados qualitativos consistiu na utilização das seguintes
técnicas:
- Entrevista aberta com pesquisadores, lideranças comunitárias, um
trabalhador do cultivo do arroz, objetivando compreender o contexto sócio-histórico
da região e as transformações advindas com a modernização da agricultura.
No dizer de MINAYO (2006, p.264-265),

A entrevista não estruturada pode ser definida como ‘conversa com
finalidade’, em que um roteiro invisível serve de orientação e de baliza
para o pesquisador e não de cerceamento da fala dos entrevistados.
Complementa que nas entrevistas abertas, a ordem dos assuntos não
obedece a uma sequência rígida, sendo determinada pelas próprias
preocupações, relevâncias e ênfases que o entrevistado dá ao assunto em
pauta.

- Entrevista semi-estruturada com comerciantes de quatro lojas de produtos
agropecuários de Limoeiro do Norte, no sentido de obter informações sobre os
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produtos mais utilizados, principais compradores, volumes vendidos, orientação ao
comprador e receituário agronômico.
- Estudo do processo de trabalho nas empresas do abacaxi e da banana,
apoiado em roteiro proposto por RIGOTTO (2008).
- Grupo Focal com trabalhadores dos distintos cultivos do abacaxi, do melão
e da banana, em função das situações de risco diferenciados a que estão expostos;
- Grupo Focal com Pequenos Produtores do Perímetro Irrigado JaguaribeApodi;
O grupo focal é considerado por MINAYO (2006), como um tipo de
entrevista ou conversa em grupos pequenos e homogêneos, visando obter
informações, aprofundando a interação entre os participantes, sob a condução de um
moderador, capaz de conseguir a participação e o ponto de vista de todos e de cada
um, apoiado em um roteiro que vai do geral ao específico. A autora refere que os
grupos focais podem ter uma função complementar à observação participante e às
entrevistas, favorecendo ao pesquisador a construção de uma série de possibilidades
de informações que lhe permitem triangular olhares e obter mais informações sobre a
realidade.
- Oficina de Mapeamento de Vulnerabilidades e de Contextos Promotores de
Saúde Ambiental7, realizada com moradores das Comunidades de Tomé, Cabeça
Preta e Lagoinha, que estão localizadas na Chapada do Apodi e a Comunidade de
Lagoa dos Cavalos, localizada em Russas. Essa atividade possibilitou informações
importantes sobre a percepção dos sujeitos sobre a exposição e vulnerabilidade
socioambiental fundamental para a definição dos contextos de risco.
O mapeamento pode ser usado como técnica potencializadora de processos de
discussão em grupos focais associados a métodos participativos, segundo
GOLDSTEIN e BARCELLOS (2008, p.206). Os autores defendem que a utilização
do espaço como categoria de análise ressalta a função do contexto social e dos
componentes ambientais, atrelada a outros conjuntos de determinantes que atuam
sobre a saúde humana.

7

A Oficina foi conduzida pelo Prof.Dr. Fernando Carneiro, da Universidade de Brasília.
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Na oficina utilizou-se a metodologia proposta por BURIGO et al (2009),
onde cada comunidade relacionou em uma matriz “o que ameaça a vida” e o que
“promove a vida” em seus territórios, registrando suas percepções acerca do vivido,
elencando os impactos positivos e negativos a partir da projeção de imagens que
abordavam tais aspectos.
As percepções foram traduzidas em um mapa desenhado por cada
comunidade, representando a dinâmica da vida comunitária, com base nos fatores
elencados na matriz. Os mapas produzidos foram dispostos nas paredes do local,
propiciando o compartilhamento entre os participantes, que identificavam pontos em
comum. A apresentação foi feita em plenária, de forma participativa, promovendo o
(re)conhecimento dos fatores elencados e elegendo aqueles considerados prioritários
para os grupos, contribuindo para a identificação de estratégias para construção de
posterior plano de ação para enfrentamento dos problemas pelas comunidades.
Em todos os momentos do trabalho de campo procurei estar atenta aos
detalhes, aos gestos, à textura das vozes. Mais do que realizar entrevistas, busquei as
“entre-vistas”, mais do uma ouvidora procurei também “ouvir dores”, falar para ser
compreendida usando a linguagem do lugar, como se dele eu fosse.
Foi

precioso

marcar

os

compromissos

e

cumpri-los

conforme

a

disponibilidade dos entrevistados, pois precisava estar no tempo deles, para que
estivessem inteiros comigo, mesmo que tivesse que subir a Chapada antes das seis da
manhã em pleno domingo. Ao checar o número dos participantes em cada atividade,
sempre providenciava uma merenda, um bolinho, pois era certa a companhia de um
cafezinho oferecido por quem nos abrigava. A disciplina de Antropologia da Saúde
ministrada pelo Prof. Andrea Caprara me trouxe muita iluminação para a realização
deste trabalho, pelos muito encontros que mantive com Michel Foucault, Heidegger,
Gadamer, Habermas, Ricoeur, entre outros, em tantos textos e leituras.
Todo o material colhido foi gravado e posteriormente transcrito, lido de
modo cuidadoso por sucessivas vezes, sendo analisado com base na Hermenêutica
de Profundidade, à luz da Análise do Discurso, em diálogo com o referencial teórico
adotado. Para ORLANDI (2000), o discurso pode ser entendido como o efeito dos
sentidos entre os locutores e a análise do discurso seria um estudo que visa extrair
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sentidos dos textos, considerando que a linguagem não é transparente, então procura
compreender a língua fazendo sentido. Diz a autora que “a análise do discurso visa a
compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido
de significância para e por sujeitos”(p.26).
Na análise das falas dos sujeitos, optei por manter a forma da estruturas,
modificando apenas algumas expressões regionais, sem prejuízo do seu conteúdo e
significado. No sentido de preservar o anonimato dos participantes, para a
identificação das falas utilizou-se a denominação de morador, trabalhador do
agronegócio, pequeno produtor, professor e liderança comunitária.
A fase quantitativa consistiu na realização da coleta de amostras para a
identificação dos agrotóxicos presentes nos compartimentos ambientais, assim
descrita.
A proposta metodológica desenhada inicialmente para a caracterização e
avaliação da contaminação ambiental da área por agrotóxicos, apoiou-se no Modelo
DRASTIC8, que permite o mapeamento e determinação da vulnerabilidade das águas
subterrâneas. Para sua eficaz aplicação deve-se ter como pressupostos, que o
contaminante é introduzido à superfície do terreno, e não diretamente no aquífero,
deslocando-se com a mesma mobilidade da água, verticalmente, até alcançar o
aquífero,

permitindo

mapear

satisfatoriamente

as

áreas

com

potencial

susceptibilidade à contaminação.
As inserções no campo empírico e as aproximações com a complexidade do
objeto que envolve a utilização de agrotóxicos apontou importantes limitações para a
aplicação do método DRASTIC. A primeira limitação apresentada pelo método diz
respeito à dificuldade de obtenção de dados hidrogeológicos e morfológicos em
quantidade e qualidade, uma vez que a vulnerabilidade é uma função da
disponibilidade de dados e das características da região, dados estes somente obtidos
em outubro de 2009, quando da publicação do Relatório Final do Plano de Gestão
Participativa dos Aquíferos da Bacia Potiguar, Estado do Ceará, pela Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH).
8

O modelo é baseado em sete parâmetros, formados pelas iniciais das palavras na língua inglesa (D profundidade da zona não-saturada; R - recarga do aqüífero; A - material do aqüífero; S - tipo de solo;
T – topografia; I - material da zona não-saturada; C - condutividade hidráulica).
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Além disso, apesar do método fornecer elementos sobre o risco relativo de
potencial à contaminação das águas subterrâneas, não possibilitava a obtenção de
informações sobre a vulnerabilidade das águas superficiais, especialmente aquelas do
canal de irrigação do perímetro irrigado, consideradas de grande importância por
estarem expostas diretamente à pulverização aérea, e serem a principal fonte de
abastecimento humano das comunidades na região do estudo.
O cenário do estudo ambiental revelava múltiplas dimensões que conformam
o contexto de risco em populações expostas a agrotóxicos, que se articulavam e
definiam novas formas, apresentando-se como se fosse uma “mandala”.

Cada

incursão no campo mostrava a necessidade de adotar uma metodologia que agregasse
elementos técnico-científicos à transformação da realidade dos agentes sociais
envolvidos, os trabalhadores do agronegócio, os pequenos produtores e as
comunidades residentes no entorno das áreas de produção da fruticultura irrigada.
A caracterização socioambiental da área do estudo carecia de elementos
essenciais à sua determinação, e por seu caráter complexo precisava ser “tecida
junta” com os sujeitos, nas viagens exploratórias, em entrevistas com os
trabalhadores, moradores das comunidades e lideranças locais, considerando as
subjetividades e percepções, impossíveis de serem expressas somente em números,
em equações matemáticas.
Dessa forma, o estudo se distanciou do método DRASTIC e incorporou a
abordagem ampliada da vulnerabilidade das populações expostas aos agrotóxicos em
distintos compartimentos ambientais, como o solo, o ar e as águas superficiais e
subterrâneas utilizadas para abastecimento humano.
Para trazer elementos à caracterização socioambiental, era necessário realizar
o estudo dos agrotóxicos no solo, água e frutos. Os depoimentos colhidos já
evidenciavam a amplitude do problema no ambiente e as repercussões na saúde da
coletividade. No entanto, embora para nós isso fosse relevante e consistisse em
verdade, era necessário ter provas também consistentes que atestassem o
comprometimento dos compartimentos ambientais, em especial a água consumida
pelas comunidades.
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Algumas dificuldades surgiram em função da identificação dos princípios
ativos a serem pesquisados e para tanto partimos do estudo realizado pelo Alexandre
Costa, das informações colhidas por Vicente Almeida na Unidade de Recebimento
de Embalagens localizada em Mossoró e nos dados obtidos junto aos responsáveis
pelas lojas de produtos agropecuários em Limoeiro do Norte. Na tentativa de obter
informações sobre os venenos usados na região, buscamos o órgão estadual do meio
ambiente, que referiu ser de responsabilidade do órgão da agricultura, que nos
indicou o órgão ambiental. Outra importante revelação: a fragilidade dos órgãos
fiscalizadores.
A próxima barreira a ser superada era a definição do laboratório para a
realização das análises e outra fragilidade aflora: os laboratórios oficiais não
realizavam as análises em solo e água, somente em frutos e assim mesmo não
realizavam a análise dos princípios ativos que elencamos. Foi então identificado o
Laboratório do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Ambientais Avançados da UFMG,
possibilitando a realização da coleta das amostras na Chapada do Apodi no segundo
semestre de 2008.
Os pontos de coleta das amostras ambientais convergiam para traçar o
“caminho dos venenos” em distintos locais e em especial, as comunidades
expressavam para nós o problema dos venenos na água de beber. Era importante
estabelecer pontos no canal principal do perímetro irrigado, desde a Estação de
Tratamento da Água até as piscinas que abastecem os reservatórios das comunidades,
nos reservatórios do sistema público (caixas d’água) das comunidades, em poços
profundos e colhidas amostras de solo em áreas de diversos plantios.
O plano amostral consolidou 50 amostras de água, solo e fruto. Foram
colhidas 24 amostras de água em triplicata, nas seguintes localidades: Santa Fé,
Santa Maria, Tomé, Lagoa da Casca, Carnaúba e Cabeça Preta. As amostras de solo
foram colhidas a 20 cm de profundidade, em áreas de cultivo de milho, banana,
feijão, soja e em mata nativa, no total de 19 amostras. Sete frutos de abacaxi
constituíram as amostras vegetais, sendo analisada a casca, folha superior, folha
inferior, polpa e extremidades.
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Foram seguidas as técnicas para coleta e acondicionamento determinadas pelo
laboratório, cujo envio se deu por via aérea, acompanhada da descrição detalhada dos
locais amostrados, com a respectiva localização georeferenciada. Utilizou-se um
GPS (Global Position System) para o posicionamento dos locais amostrados,
possibilitando a elaboração do mapa dos pontos de coleta (FIGURA 2).
Em cada amostra foram pesquisados 22 ingredientes ativos: Abamectina,
Carbofurano,

Fosetil,

Procimidona,

Endosulfan,

Ciromazina,

Deltametrina,

Epoxiconazol, Glifosato, Procloraz, Cletodim, Difenoconazol, Azoxistrobina,
Fenitrotiona, Imidacloprido, Flumioxazina, Tebuconazol, Tepraloxidim, Carbaril,
Epoxiconazol, Piraclostrobina e Clorpirifós.

Figura 2- Mapa de localização espacial das amostras colhidas na Chapada do Apodi,
2008.

Elaborado por Alexandre Costa a partir de imagem de satélite disponível no Google Earth.
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As análises foram realizadas utilizando a técnica de Cromatografia Líquida
acoplada a Espectrometria de Massa com Ionização Electrospray (IC-MS), a técnica
mais moderna que existe para análise de agrotóxicos atualmente. O equipamento
usado foi um Cromatógrafo ESI-MS modelo LCQ-FLEET da Thermo Scientific. O
detector de massa fragmenta as moléculas identificadas nas amostras e forma
fragmentos, que são representados pelos dados de m/z, que é a relação massa/carga.
Através desses fragmentos é possível identificar qual composto está presente na
amostra com alto nível de sensibilidade, expressos em partes por bilhão (µg/L).
A vulnerabilidade ambiental das comunidades frente à pulverização aérea nos
plantios de banana, para combater uma praga conhecida como Sigatoka amarela9, foi
documentada in loco pela equipe de pesquisadores, por meio de observação
participante e registros fotográficos, identificando os agrotóxicos utilizados e suas
classes toxicológicas, realizando o levantamento das áreas pulverizadas, entrevistas
com o piloto do avião e com os trabalhadores e visita às áreas pulverizadas. A
Comunidade do Tomé, na pessoa do seu líder ambientalista Zé Maria, encabeçava
um movimento importante junto à Câmara dos Vereadores para proibir a
pulverização, e sempre esteve conosco nas atividades da ‘pesquisa-mãe’.
Nessa ocasião, por nós denominada de “Expedição Pulvar”, novas coletas
foram realizadas por mim e pelo Prof. Levi, que me poupou da tarefa mais pesada, a
de perfurar o solo argiloso com auxílio de um trado10 manual. Dessa vez, quatro
amostras de água em triplicata foram colhidas no canal que abastece as comunidades
de Tomé e Cercado do Meio, nas caixas d’água que abastecem a comunidade de
Tomé e Cercado do Meio e em um poço profundo em área de plantio de banana, de
propriedade de um pequeno produtor. As amostras de solo foram colhidas: na área de
plantio de banana em solo superficial e em 20 cm de profundidade, na Comunidade
de Tomé e em área de plantio de banana de uma empresa onde havia acontecido a
pulverização aérea. No entanto, essas amostras foram danificadas quando
transportadas para o laboratório, fato que impossibilitou a realização das análises.

9

Doença causada pelo fungo Mycosphaerella musicola, que ao infectar as folhas com manchas
amareladas, provoca a morte prematura das mesmas, causando perdas na produção.
10
O trado manual é um equipamento que possui um dispositivo cortante (coroa), cuja rotação manual
promove a escavação do solo visando especialmente a coleta de amostras.

96

Como havia uma pressão muito grande para a divulgação dos resultados das
análises junto à coordenação da pesquisa, optamos por realizar a segunda fase da
coleta em um laboratório com Acreditação11, sendo identificado o LAB TOX do
Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP (acreditado pelo INMETRO, MAPA
e pela REBLAS/ANVISA). A coleta foi organizada para acontecer nos dias 22 e 23
de abril de 2010, mas foi suspensa em função do assassinato do líder ambientalista
Zé Maria, ocorrido em 21 de abril, gerando um clima de medo e indignação diante
desse cenário de vulnerabilidade. Dessa forma, a nova coleta não fará parte deste
estudo.
Os resultados numéricos, de cunho quantitativo foram imprescindíveis à
caracterização dos contextos de risco especialmente no que se refere à água para
consumo humano, e articularam-se à divulgação de um Relatório de monitoramento
das águas subterrâneas da região, realizado pela Companhia de Gestão de Recursos
Hídricos do Ceará, cujos resultados serão tratados no capítulo quarto deste estudo.

4.5 ASPECTOS ÉTICOS

O presente projeto é um sub-componente da Pesquisa intitulada “Estudo
epidemiológico em populações expostas à contaminação ambiental em áreas de uso
de agrotóxicos no Ceará”, referente ao Edital MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CTSaúde- Nº 24/2006, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Saúde Pública
do Ceará (Parecer Consubstanciado Nº 53/2007).
O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Foram cumpridas as determinações da Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, que trata da Ética em Pesquisa que envolve seres humanos
BRASIL (1996).

11

Acreditação é uma ferramenta estabelecida em organizações que executam atividades de avaliação
da conformidade e representa o reconhecimento formal da competência de um laboratório para
desenvolver suas ações segundo os requisitos estabelecidos.
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Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido em duas vias, ficando uma em sua posse e outra para o arquivo
da pesquisa. A assinatura era precedida de leitura na íntegra do TCLE, contendo os
objetivos do estudo, o caráter voluntário da participação, o acesso às informações do
estudo e as formas de disseminação dos resultados, os riscos e benefícios e o sigilo
das suas identidades. Quando os sujeitos não tinham condição de leitura, a mesma
era feita pelo pesquisador. As entrevistas e grupos focais foram gravados com o
devido consentimento dos participantes que autorizaram também o registro
fotográfico.

98

5.

A

DIMENSÃO

SOCIO-HISTÓRICA

E

AS

TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NO VALE: ABRINDO
CAMINHOS PARA A MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA

M uda nça
O q ue mu d a na mu d a nça
Se t ud o e m v o lt a é u ma d an ça
No co mp as so d a e sp er a n ça
J u nto ao q ue n u n ca se al ca nça?
Car lo s Dr u m mo nd d e An d r ad e

Os aspectos históricos dos modelos de produção da região são aqui resgatados
para enfocar o processo mais recente de modernização agrícola e as transformações
que o agronegócio promove no território de vida das comunidades humanas ali
presentes. Inicialmente, será apresentada a formação geológica do Vale do Jaguaribe
e os projetos de irrigação implantados abrindo caminhos para a chegada da
modernização agrícola e para o agronegócio, enfocando a utilização de insumos
como agrotóxicos e fertilizantes e as mudanças no ambiente.
Reconhecendo a complexidade do objeto de estudo e a necessidade de
resgatar, de forma articulada, suas diferentes dimensões, consideramos que a
configuração da estrutura fundiária, a reestruturação produtiva no campo, o
assalariamento rural, a relação produção-ambiente, entre outras, afetam as condições
de saúde coletiva e as dimensões simbólicas de representação dos problemas
advindos da utilização dos agrotóxicos.

5.1 CONHECENDO A FORMAÇÃO DO VALE DO JAGUARIBE
PARA ENTENDER A SUA OCUPAÇÃO

A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, no estado do Ceará, compreende uma
área de 72.645 km², correspondendo a 50% do território do estado. Nesse território
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localizam-se 80 municípios, abrigando 1/3 da população cearense. Destacamos que a
sub-bacia do baixo Jaguaribe - que possui 8.893 km2, ou seja, a menor dentre elas - é
a que possui maior dinamismo econômico no Estado, dista cerca de 200 km de
Fortaleza. A agricultura irrigada, o turismo e a carcinicultura12 são as atividades que
materializam essa dinâmica. Localiza-se na porção oriental do Estado do Ceará
limitando-se com o Estado do Rio Grande do Norte a leste, o Oceano Atlântico ao
norte, as Bacias Metropolitanas à oeste e ao sul e sudoeste com as Sub-bacias do
Médio Jaguaribe e Banabuiú, respectivamente. A região é caracterizada em sua
maioria por um clima tropical quente semi-árido com chuvas de fevereiro a abril e
temperaturas variando entre 23ºC a 29ºC. A precipitação pluviométrica em média
para a região encontra-se em torno de 720,50 mm a 949 mm. O tipo de solo torna a
área potencialmente importante para atividade agrícola irrigada.
Em termos geológicos, pertence à Bacia Potiguar, composta por um pacote de
rochas sedimentares compostas pela Formação Açú e Formação Jandaíra, que se
sobrepõem em rochas do embasamento cristalino e abrigam a segunda maior reserva
de água subterrânea do Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte (FIGURA 3).
Figura 3 - Mapa de localização da Bacia Potiguar, com destaque para as unidades
geológicas da região da Sub-Bacia do baixo Jaguaribe-Ce.

Fonte: COGERH (2009).
12

Criação de camarões em cativeiro.
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O aqüífero Açú constitui o mais importante sistema aqüífero da Bacia
Potiguar, e na área de estudo aflora bordejando a Formação Jandaíra em uma área de
845 km², constituindo a região de recarga do aqüífero. Na bacia hidrográfica do
Jaguaribe o aquífero Jandaíra abrange uma área de 1.245 km². As aluviões são
compostas por sedimentos fluviais, lacustres e estuarinos recentes, encontrados ao
longo das principais drenagens, e, sobretudo entorno do rio Jaguaribe.
As atividades agrárias no Ceará foram iniciadas utilizando água superficial do
Rio Jaguaribe e expandida com a captação de águas subterrâneas armazenadas
principalmente no calcário Jandaíra.
O baixo Jaguaribe é integrado por três unidades geoambientais: a planície
aluvial, a Chapada do Apodi e depressão sertaneja. Grande parte de seus solos se
mostra degradada pela manifestação dos processos erosivos, intensificados ao longo
da evolução histórica do uso e ocupação das terras. A cobertura vegetal é o principal
reflexo do jogo das relações mútuas entre os componentes geoambientais. “Há
evidente primazia da cobertura vegetal das caatingas que ostentam variados padrões
fisionômicos e florísticos. Há diferentes níveis de conservação e/ou degradação da
vegetação, dependentes, também do uso e ocupação” (SOUZA, 2002, p.32).
Historicamente, o Ceará vivenciou quatro reestruturações sociais,
importantes para a compreensão das significativas transformações nas dinâmicas
social, econômica e política, que repercutiram, sobretudo em diferentes modos de
organização do espaço e suas formas de produção, segundo QUINTILIANO e LIMA
(2008). A reestruturação da pecuária consistiu na primeira fase, demarcada pela
reocupação do Ceará no século XVII, ocasião em que a dinâmica espacial foi
profundamente modificada, em razão das novas formas de uso do espaço e da
implantação de novas estruturas, passando a serem desenhadas com os rastros das
boiadas por sobre o espaço indígena. A fase do algodão, que constitui a principal
atividade do Estado nos séculos XIX e XX, consorciada com a pecuária e a
agricultura de subsistência, propiciou a instalação de novas infraestruturas,
viabilizando uma nova arquitetura geográfica e socioeconômica. A fase da indústria,
que foi alicerçada na produção do algodão e do couro até a segunda metade do século
XX, quando recebe intenso apoio do Estado. A quarta reestruturação inicia-se a partir
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da década de 1990, constou da abertura para as atividades modernas, distribuídas em
três eixos estruturantes das políticas territoriais: promoção do turismo, atração e
interiorização de novas indústrias, e agricultura empresarial, todas servidas com
infraestruturas, especialmente com os serviços “modernos”.
Nos séculos XVII e XVIII, a região do Jaguaribe foi povoada em decorrência
da criação de gado segundo duas rotas de penetração: uma vinda de Pernambuco pelo
baixo curso do rio Jaguaribe e outra da Bahia, pelo alto curso do rio, com a
instalação de fazendas para pecuária extensiva, que produziam charque para as áreas
canavieiras e de mineração na Bahia e Minas Gerais. Portanto, o rio Jaguaribe foi um
dos principais caminhos para a ocupação e povoamento do sertão cearense.
SOARES (2000, p.5) considera que:
“a planície aluvial, historicamente, foi um espaço valorizado desde
os primórdios da ocupação e organização do espaço no vale do
Jaguaribe. Na instalação dos currais, no século XVII, os espaços
de várzeas eram considerados os mais férteis, os mais promissores
para

o

desenvolvimento

da

pecuária,

tanto

devido

à

disponibilidade de água para os animais como para a produção de
gêneros alimentícios de primeira necessidade para a população
ribeirinha”.

Destacavam-se no processo de uso dos solos nesta unidade as atividades
agrícolas irrigadas, principalmente com os plantios de milho, feijão, arroz, limão,
banana e outras frutas regionais. Essas terras baixas sempre foram utilizadas para
plantio de capim destinado à pecuária leiteira e de corte. Outros elementos
importantes nesta unidade geoambiental são o adensamento populacional e a
estrutura fundiária (SOARES, 2000).
Estão assentadas na planície aluvial as cidades mais importantes: Limoeiro do
Norte, Morada Nova, Russas, São João do Jaguaribe e Jaguaruana. Quanto ao
aspecto fundiário predominam os minifúndios, demonstrando que há uma presença
significativa de agricultores familiares camponeses.
Durante o século XVIII, houve significativas alterações nos processos
produtivos e organizativos do espaço agrário na planície aluvial do Baixo Jaguaribe.
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Trata-se do momento em que o capital descobre o semi-árido brasileiro como
área propícia à produção de algodão além várzeas, considerados territórios
impróprios, desvalorizado, ocupado anteriormente para recriação de gado. Os
espaços além várzeas são incorporados ao processo produtivo em função da
formidável adaptação da cultura às condições do semi-árido. No caso do Vale
Jaguaribano, essa atividade agrícola torna-se essencial para os proprietários de terras
que aumentaram seu patrimônio e ampliaram suas áreas de produção agrícola e
pecuária, parte deles transformou-se em industriais.
No baixo Jaguaribe havia várias usinas de descaroçar algodão e extrair o óleo,
criando assim a categoria dos operários das fábricas, sendo o primeiro produto de
exportação da região. Esta atividade induziu a instalação de teares e fábricas de
tecidos, contribuindo para o crescimento econômico deste espaço - que agora se
transforma em um território disputado por agentes econômicos cada vez mais
articulados com os poderes municipais, estadual e federal.
No século XIX, principalmente na segunda metade, a carnaúba é utilizada
com muita ênfase, tanto pela população local, como por outros que consomem os
produtos artesanais derivados desta palmeira. As áreas de aluvião são as que
concentram majoritariamente essa espécie. A carnaúba passou a ser um ícone na
região, pelo papel que desempenhou na cultura e economia locais. A cera era o
produto mais importante desta palmeira, que era exportada para o mercado
internacional, trazendo dividendos para o baixo Jaguaribe. Dela, nada era
desperdiçado, inclusive os troncos, que eram utilizados como linhas na cobertura de
casas. A partir de 1920, o tronco da carnaúba passou a ser utilizado na construção
dos cataventos de madeira, que se constituiu em eficiente sistema de irrigação para a
produção de frutas como a banana, laranja e o limão para abastecer o mercado local.
Juntamente com a produção do algodão, “essa atividade foi fundamental
tanto para o processo de urbanização da região como para a formação da elite
política e econômica que até os dias atuais integra as estruturas de poder estadual”,
ressalta SOARES (2002, p.84).
Os proprietários que viviam da extração de cera permitiam que moradores ou
rendeiros explorassem áreas onde não existissem carnaubais para plantio de feijão,
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milho, mandioca e algodão, além de melancias, jerimum e batata-doce cultivadas em
sistema de vazante, exigindo o pagamento de renda pela utilização das terras. No
ciclo da cera se desenvolveram segundo SOARES (2002), tanto as relações
monetarizadas tanto pelo arrendamento quanto pelos moradores que não dispunham
de terra e trabalhavam como diaristas nas propriedades, quanto as não monetarizadas
entre proprietário e trabalhador.
Para os municípios de Limoeiro do Norte e Russas, o ciclo econômico da
carnaúba foi o de maior impacto econômico e social em relação aos precedentes, a
cera se transforma em produto de exportação para o mercado americano e europeu. O
crescimento urbano foi significativo, fruto do enriquecimento de uma elite agrária e
de seu fortalecimento frente à estrutura de poder do Estado.
Durante a segunda metade do século XX, essa elite agrária, comercial e
industrial que tanto prosperou com algodão e carnaúba, entra em crise porque tais
produtos perdem o “status” no mercado nacional e internacional. A partir da década
de 50, a carnaúba deixa de ser exportada em função do desenvolvimento de matériaprima sintética que substituiu a cera vegetal. Os proprietários voltam a explorar agora
as áreas não ocupadas pelos carnaubais, potencializando a criação de gado e o cultivo
do algodão e nos espaços da planície aluvial, passam a produzir frutas - os pomarescom o uso do catavento, abastecendo na década de 50, as cidades de Fortaleza,
Mossoró, Natal e Recife.
Com a transformação em atividade comercial, a expansão da fruticultura
começa a ter dificuldades com a eficiência dos cataventos como mecanismo de
irrigação dos pomares, sendo introduzidos novos mecanismos como o gasogênio,
substituído pelo motor a óleo diesel, permanecendo o catavento em áreas que
abrigavam pomares menores, com recursos mais escassos.
ELIAS (2000) refere que embora as alegações sobre o inexpressivo papel da
agropecuária cearense estivessem sempre atreladas às questões climáticas ou do solo,
tais questões não se sustentam em análises mais apuradas:
“(...) pois, tais dificuldades estão muito mais associadas às relações de
produção e de organização do espaço, em especial às condições sociais e
técnicas da estrutura agrária, que se caracterizam, principalmente, por
uma estrutura fundiária concentrada, uma base técnica rudimentar e uma
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oligarquia agrária reacionária, determinantes para as relações de trabalho
e os regimes de exploração do solo predominantes (p.21)”.

Dessa forma, pode se considerar que a produção de frutas provocou avanços
no sistema de irrigação e na condução da água aos pomares. A irrigação como uma
prática produtiva na região do baixo Jaguaribe teve sua gênese e evolução
“intrinsecamente relacionada à produção de frutas: os pomares”, no dizer de
SOARES (2002, p.90).
Predominava na Chapada do Apodi, considerada o mais rebaixado dos
planaltos sedimentares do Ceará, uma estrutura fundiária com base na grande
propriedade, com incipiente agricultura de subsistência e prática da pecuária
extensiva, uma vez que a inexistência de cursos d’água sempre se comportou como
um elemento inibidor do uso da terra, apesar da sua alta fertilidade. Nessa unidade
geoambiental, o início da agricultura moderna é capitaneado pela intervenção do
Estado para viabilizar a prática da agricultura irrigada, através dos perímetros
públicos de irrigação13 implantados pelo Departamento Nacional de Obras Contra
Secas (DNOCS) nos anos de 1960 e de 1970, importando tecnologia israelense.
A partir da implantação da década de 60, a irrigação passa a ser o eixo central
de uma política pública que visa, por um lado, a criação de projetos de produção
agrícola familiar sob a responsabilidade do DNOCS e, por outro lado, a criação de
grandes empresas, uma vez que o programa de irrigação destinava-se à criação de
infra-estrutura econômica, à aplicação de capitais públicos, à expropriação de terras,
ou seja, à organização de um espaço para a atividade capitalista no campo. DINIZ
(2002) lembra que o projeto dos perímetros de irrigação fundamenta-se
juridicamente no Estatuto da Terra14, aprovado em pleno regime militar, com duas
propostas no que se refere à política fundiária: a reforma agrária e a colonização,
sabendo que a colonização foi uma medida paliativa implementada para desmobilizar
os conflitos ocorridos no campo, “colocando-se também como uma forma de
aumentar a produtividade no meio rural, integrando-o ao contexto do capitalismo
nacional” (p.42).
13

Foram implantados neste período os perímetros de irrigação de Jaguaruana e Morada Nova e Programa de
Valorização Rural do Baixo e Médio Jaguaribe – PROMOVALE, que privilegiaram os espaços aluvionais.

14

Lei nº 504, de 30 de novembro de 1964.
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Segundo DINIZ (2002), a intervenção do Estado produziu um espaço
adequado às necessidades do modo de produção capitalista, ao viabilizar por meio
dos perímetros irrigados, a transformação da renda da terra em capital, utilizando-se
das relações de trabalho familiar e não contratando mão-de-obra assalariada.
Nesse contexto, instala-se o Perímetro de Irrigação de Morada Nova em 1970
pelo DNOCS, representando a primeira grande referência para o Baixo Jaguaribe da
prática de uma agricultura moderna, iniciando o cultivo de arroz irrigado em terras
de várzea em Limoeiro do Norte. Em 1980, o PROMOVALE, refletindo as políticas
de irrigação do governo federal, prioriza a pequena irrigação privada, sob a
responsabilidade do governo estadual, que dá início à eletrificação na área e, mesmo
diante de uma seca histórica que durou cinco anos, alcançou expressiva
produtividade e expansão de áreas de cultivo de arroz irrigado, que passou a ser um
dos principais produtos agrícolas do município, segundo SOARES (2002).
É importante analisar que, dentre os 38 perímetros irrigados construídos no
nordeste no período de 1970 a 2004, o Ceará foi contemplado com 14, sendo quatro
localizados na região do baixo Jaguaribe, a saber: Morada Nova, Jaguaruana,
Jaguaribe-Apodi e Tabuleiro de Russas (FIGURA 4).
Figura 4 – Espacialização dos Perímetros Irrigados no Nordeste.

Fonte: FREITAS (2010).
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Muitos foram os investimentos em fixos associados à irrigação, como canais,
e barragens, além de políticas voltadas à extensão rural, assistência técnica e ao
crédito, determinando novas territorialidades no semi-árido cearense, constituindo
pontos de transformação da agropecuária e expansão do meio técnico-científicoinformacional no espaço agrário, promovendo no dizer de SANTOS (1996), novas
horizontalidades e verticalidades.
No entanto, ELIAS (2002, p.26) aponta que os projetos preservaram a
estrutura fundiária estadual extremamente concentrada, promovendo inexpressiva
modernização à base técnica da atividade, sendo incapazes de se associarem na
construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, e mantiveram intocável a
força política das oligarquias agrárias.
É nesse cenário que se instala o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, marco
da reestruturação socioespacial agrícola e da irrigação moderna com vistas à
implantação da agricultura empresarial na região do Baixo Jaguaribe, voltada para a
fruticultura exportadora (FIGURA 5).
Figura 5 - Localização dos Perímetros Irrigados na Região do Baixo
Jaguaribe (2010).
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5.2 O VALE REDESCOBERTO: OS (DES)CAMINHOS DA
IMPLANTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO DA FRUTICULTURA
IRRIGADA
Percorrer os caminhos para implantação do Perímetro Irrigado JaguaribeApodi, na lógica da política de irrigação anteriormente apresentada é fundamental
para desvelar as transformações socioespaciais, e a compreensão de como se
conformou em um espaço agrícola luminoso no semi-árido cearense.
Conforme FREITAS (2010), a implantação do projeto pelo Estado no
município de Limoeiro do Norte teve início em 1987, sob a responsabilidade do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), extinto em 1990 durante o
governo Collor de Mello, quando a responsabilidade passou a ser assumida pela
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), entrando
em operação em 1989. Segundo a autora, a desapropriação ocorreu entre 1985 e
1988, quando as casas de taipa pertencentes a 320 famílias foram destruídas para a
instalação das obras do perímetro. Representou o primeiro movimento de des-reterritorialização, na medida em que as famílias buscaram sua reconstrução em outras
comunidades da Chapada ou nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré.
O DNOS utilizou dois critérios para realizar a desapropriação: o pagamento
das terras aos que tinham o registro da propriedade e pagamento das benfeitorias aos
que tinham somente a posse da terra, desfavorecendo os pequenos agricultores que
tinham apenas a posse hereditária das terras. Entre os anos de 1991 e 1992 foram
selecionados 316 irrigantes, dentre os quais somente 197 correspondiam a exproprietários ou ex-posseiros, sendo expropriados 71 irrigantes.
No sentido de garantir o acesso ao projeto, foram construídas estradas,
estação elevatória, um aeroporto com pista de pouso de cerca de 1,5 km e uma ponte
sobre o rio Quixeré, cujas modificações alteraram a configuração espacial da
Chapada e seu território, constituindo assim os novos objetos geográficos, os fixos,
denominados por Milton Santos.
A irrigação foi possibilitada somente com a implantação de infraestrutura
financiada pelo Estado, cujo projeto hidráulico possibilitou o bombeamento das
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águas do rio Quixeré (afluente do rio Jaguaribe), a partir da Barragem de Pedrinhas,
a uma elevação de cerca de 107 metros de altitude até a Chapada, por meio de uma
estação elevatória. Foi construído um canal principal de irrigação com extensão de
14,5 km e dois canais secundários de 8 km e 8,6 km de extensão, respectivamente. A
área irrigável do projeto corresponde a 5.393 ha, distribuídos em 1.143 ha para área
piloto, 1.750 ha para a primeira etapa, estas destinadas para pequenos e médios
agricultores, e 2.500 ha para a segunda etapa do projeto, destinada aos lotes
empresariais (FIGURA 6).
Figura 6 - Distribuição do lotes do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi.

Fonte: FREITAS (2010).

Segundo LACERDA e OLIVEIRA (2007), a área dotada de infraestrutura de irrigação divide-se em quinze núcleos denominados de associações. Os
sistemas de irrigação adotados no perímetro irrigado são: irrigação por aspersão
(pivô central 87,04%) e irrigação localizada (gotejamento 6,48%, micro-aspersão
6,4%). A administração, organização, operação e manutenção da infra-estrutura de
uso comum no perímetro é feita pela Federação dos Produtores do Projeto Irrigado
Jaguaribe-Apodi – FAPIJA, criada em 2001 e composta por 15 Associações, depois
do projeto ter ficado por quase dez anos sem a presença de entidade governamental,
dada a extinção do DNOS. Na produção agrícola, destacam-se atualmente as
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seguintes culturas: banana, milho verde, melão, mamão, goiaba, ata, melancia,
pimentão, graviola, algodão herbáceo, feijão vigna, sorgo e capim de corte, sendo a
banana a principal cultura do perímetro. A produção é comercializada por meio de
intermediários.
O projeto instalou uma área destinada à pesquisa, onde encontra-se uma
Unidade Experimental do Instituto CENTEC de Limoeiro do Norte e o Centro
Educacional da Juventude Padre João Piamarta.
É importante salientar que a área piloto tinha por objetivo avaliar os aspectos
agrotécnicos, gerenciais, organizacionais e de engenharia, cujos lotes foram
distribuídos para 116 pequenos produtores (lotes de 4, 8 e 16 ha), totalizando 512 ha
sendo os demais destinados aos empresários e ao Centro Educacional Piamarta. A
primeira etapa do projeto foi destinada aos pequenos e médios produtores, entre os
anos 1991 e 1994 e constou de 1.750 ha, quando segundo informações da FAPIJA
colhidas por FREITAS (2010), foram assentados 200 trabalhadores. No entanto, a
autora refere que há divergências entre os documentos, indicando a utilização dos
lotes por pessoas que não faziam parte do grupo de ex-proprietários desapropriados.

“(...) não coincidir local de moradia e trabalho, é uma nova concepção de
projeto público, ou seja, você não concebe mais que aquele local ali é um
local de modernização da pequena produção familiar, ou seja, a pequena
produção toma um aspecto de concessão, é de concessão, é uma forma de
se apropriar desse projeto, na verdade ele passa pela iniciativa privada
empresarial, ninguém mora no projeto, ele (produtor) não reside muitas
vezes na região. (...) quando se concebe um projeto que não precisa mais
pensar na moradia das pessoas, eu ‘tô’ reduzindo de forma muito
significativa com os custos do projeto, como é o caso do JaguaribeApodi” (Professor).

As dificuldades enfrentadas pelos irrigantes relacionavam-se principalmente
ao novo modo de produzir, dada a necessidade de capacitação e o elevado custo de
manutenção dos lotes, e especialmente pela inexperiência em lidar com os recursos
subsidiados pelo Banco do Brasil, para financiamento da produção.
“(...) era um projeto sob o controle estatal muito rígido também, ou seja,
tinha instituições para regular como plantar e como não plantar, tinha essa
articulação direta com a empresa e veio o dinheiro lá dentro. Ganharam
dinheiro de uma hora pra outra, no outro dia já ‘tava’ andando de carro,
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de casa nova, ou seja, tem gente que fala disso com um certo saudosismo,
do tempo maravilhoso, que os pequenos produtores enriqueceram
rapidamente, mas ao mesmo tempo ficaram endividados e quebraram
imediatamente também. Porque foi um período muito curtinho de 03 anos
praticamente no quarto ano já tava todo mundo quebrado, todo mundo
endividado, todo mundo sem possibilidade nenhuma de nem continuar
por lá” (Professor).

Até o ano de 2000, os perímetros eram organizados por cooperativas, sendo
estas responsáveis pela tomada de decisões. Porém, dificuldades de administração
dessas cooperativas fizeram com que os agricultores se endividassem junto aos
bancos financiadores e sem o apoio financeiro, muitos dos agricultores não tiveram
condições de continuar investindo na produção o que influenciou para o abandono
e/ou arrendamento de áreas em Limoeiro do Norte.

“Um projeto público e que dentro do projeto foi reservado uma área
empresarial com 1800 ha, formou-se o projeto com toda a infra-estrutura
de ponta pra época, com todos os pequenos juntamente com seus lotes
direitinho trabalhando, ai começou o processo de corrupção dentro da
nossa cooperativa e foi até tirar o pequeno pra colocar o grande. Nós
colhíamos, eles vendiam, não pagavam o banco, e nem davam o nosso
troco. Ai nós ficamos todos endividados. A maneira que acharam de nos
tirar do projeto foi essa. Nós endividados com a corda no pescoço aí
chegam os empresários, e diziam ‘rapaz vocês está endividado ao banco,
eu lhe dou 2000 mil reais, se retire da sua área’. Hoje lá em cima dos
pequenos originais talvez não tenha trinta. Está loteado pelas empresas”
(Membro da Associação dos Ex-Irrigantes do Perímetro JaguaribeApodi).

Esse novo modelo de irrigação significa a empresarialização dos projetos de
irrigação públicos, que passou para a iniciativa privada a condução dos
empreendimentos agrícolas e a gestão dos perímetros de irrigação, segundo SOARES
(2002), uma vez que o desenvolvimento almejado não se concretizou. Em função de
dificuldades de gestão e de financiamento, os problemas técnicos se avolumaram,
pois não considerou as diferenças sociais e culturais dos beneficiados, que se
endividaram junto aos financiadores, e descapitalizados tiveram que desistir de seus
lotes e passar para os empresários. Comungamos com o pensamento em MARTINS
(2006, p.95), ao afirmar:
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“Aqui, o capital se tornou proprietário de terra e ampliou e acelerou sua
expansão territorial, especialmente durante o regime militar. Pode-se falar
em acumulação primitiva justamente porque por trás da figura do
proprietário de terra estava a figura do empresário capitalista. Nesse caso,
porém, uma acumulação primitiva diversa do modelo clássico, pois o
objetivo não era separar o trabalhador de seus meios de produção para
convertê-lo em trabalhador para o capital. Concretamente, o que a
expansão territorial do capital pretendeu foi se apossar da terra para se
apossar da renda territorial viabilizada pela política de incentivos fiscais,
meio de usar a renda fundiária como meio de acumulação não capitalista
de capital”.

Dessa forma, o projeto propiciou a oferta de porções do espaço semi-árido
com grande potencial de acumulação do capital para grandes empresas nacionais e
multinacionais, consideradas por SOARES (2002, p.103) como “ilhas de
prosperidade” financiadas com recursos públicos, ironicamente situadas num dos
maiores bolsões de miséria do país.
“(...) os objetivos de instalar grandes empresas e desenvolver uma
agricultura irrigada voltada para a exportação, tendo a fruticultura
tropical a atividade principal, articulados ao desenvolvimento do
agrobusiness, representam bem o processo de territorialização do
capital monopolista. Tem-se, portanto, um processo de redefinição
geográfica que pode significar um direcionamento de todos os
instrumentos de política agrícola do Estado para a fruticultura
tropical, relegando a segundo plano a produção de grãos voltados
para o mercado regional e nacional, além de mudanças no padrão
policultor das unidades de produção familiar” (p.105).

A segunda etapa do projeto, com área de 2.500 ha destinada aos lotes
empresariais, embora não tenha sido iniciada oficialmente, encontra-se embargada
pela Justiça devido a invasões por diversas empresas, após a expropriação dos
pequenos produtores do referido perímetro. Em 2002, o DNOCS assume
definitivamente a responsabilidade técnica do projeto, redefinindo juntamente com a
Secretaria de Agricultura do Estado o processo produtivo e a comercialização da
produção, ampliando posteriormente a inserção de empresas pela aquisição de 3.267
ha de terras, entre os quais 1.337 relativas a áreas anteriormente desapropriadas
dentro do polígono do projeto.
No decorrer do processo histórico de concentração fundiária, sempre
aconteceram conflitos entre grandes proprietários, pequenos proprietários, posseiros
e moradores. No entanto, a intervenção do Estado nas áreas onde as comunidades
camponesas

tinham
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a

sobrevivência,

tem

sido

marcada

por
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desapropriações, deslocamentos forçados, injustas indenizações e, posteriormente, a
instalação de grandes empresas no espaço agora organizado para o capital agrícola.
Como conseqüência, tem-se a desestruturação dos territórios comunitários ali
existentes, contribuindo para o agravamento dos problemas socioeconômicos,
culturais, políticos e ambientais.
Dialogando com MARTINS (2006, p.109), temos que:

“A expansão do capital ameaça, em primeiro lugar, a visão ordenada do
mundo que é própria do camponês, sua concepção totalizadora da vida. O
capital ameaça porque impõe a separação entre o trabalhador e seus meios
de vida, porque “coisifica” (grifo meu) as relações sociais, porque
acoberta a solidariedade entre situação social e consciência social, porque
impõe o descompasso entre a compreensão e a ação, porque fragmenta a
vida e a compreensão do viver, porque impõe o estranhamento do homem
em relação a si mesmo e ao seu mundo”.

De acordo com FREITAS (2010), em 2009 a área total do Projeto JaguaribeApodi passa a ser de 10.655,56 ha sendo que apenas 5.188,10 estão produzindo
através de concessão de uso da terra por 334 ocupantes, mas somente o DNOCS
possui a propriedade legal das terras. Observa-se então, o mercado de terras através
da compra da posse ou invasão, contribuindo para a concentração de terra inclusive
em áreas previstas para proteção ambiental. Além disso, a situação demarca um novo
aspecto que é a compra de posse de terra em uma área pública, o que levou os
agricultores expropriados a acionar juridicamente o DNOCS, exigindo o
levantamento fundiário do projeto, culminando com o embargo da segunda etapa do
projeto.
Nessa área segundo FREITAS (2010) encontram-se instituições públicas e
privadas; empresas de fruticultura irrigada; empresários do comércio de produtos
agrícolas; pequenos, médios e grandes produtores da região, incluindo representantes
de famílias tradicionais do poder político local (FIGURA 7).
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Figura 7 – Espacialização das Empresas no Projeto Jaguaribe-Apodi.

Fonte: FREITAS (2010).

O que vem acontecendo, na verdade, é a materialização do objetivo do
Projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi, que desde a sua gênese teve a característica de
segregar o agricultor do seu local de moradia, ao transformar o camponês em
pequeno produtor capitalista, além de criar a categoria de “irrigante”, modificando a
relação do homem com a terra. No dizer de MARTINS (2002, p.60):

“O vínculo do camponês com o capital não é estabelecido através da
venda de sua força de trabalho ao capitalista. Isso porque o camponês
considera a terra como o mais importante instrumento de produção.
Mesmo que ela não seja sua, ele a usará como se fosse sua. É ele quem
decide o que fazer na terra. O modo mais característico de relacionamento
entre o camponês e a terra é o da propriedade (p.60-61)”.

FREITAS (2010, p.99) destaca dentre os objetivos do projeto, com base em
análise do documento do DNOCS de 1989, o de:
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“ (...) modernizar a economia, capitalizá-la, tecnificá-la, dar-lhe estrutura
de mercado (os parceiros, os “moradores”, os agregados, se transformam
em pequenos proprietários territoriais, e se desenvolvem relações
capitalistas nas áreas de influência do projeto, inclusive o pagamento de
salários aos trabalhos eventuais, sair da economia de caatinga, do bode, de
plantios precários de milho, algodão ou mandioca, do círculo fechado do
autoconsumo, e entrar na agricultura de produtos nobres e de circuito de
mercado”.

Mais recentemente, um conjunto de novas ações do Estado no Vale do
Jaguaribe vem criar as condições para uma reorganização de seus espaços
produtivos, incorporando-os aos circuitos globalizados de empresas nacionais e
multinacionais. Trata-se, por exemplo, do açude Castanhão, com capacidade de
acumulação da ordem de 6,7 bilhões de m³ de água, que deverá servir de caixa de
passagem para as águas da transposição do Rio São Francisco e atender à irrigação
das chapadas e tabuleiros da região, especialmente o perímetro Jaguaribe-Apodi e o
Tabuleiro de Russas, onde vem se instalando, em ritmo acelerado e em áreas cada
vez maiores, a fruticultura de exportação. Também faz parte destas medidas a
instalação do Centro Regional de Ensino Tecnológico (CENTEC), voltado para a
formação de mão de obra qualificada para estes empreendimentos.
É assim que, no espaço da Chapada do Apodi, onde estão assentadas diversas
povoações do município de Limoeiro do Norte e a cidade de Quixeré, vêm se
instalando, ao longo da década de 1990, algumas médias e grandes empresas
agrícolas associadas ao agronegócio da fruticultura, que vêm conduzindo uma forte
expansão da área agrícola da Chapada, como veremos no próximo tópico.

5.3 O DOMÍNIO DO AGRONEGÓCIO NA CHAPADA DO
APODI: UM GIGANTE PELA PRÓPRIA NATUREZA 15
As mudanças ocorridas em torno da fruticultura irrigada, destacada como
principal atividade do baixo Jaguaribe, fizeram com que a região fosse definida como
um Pólo Agroindustrial, inserido nas macroestratégias do Banco do Nordeste em
1997. Dentre as justificativas apontadas, apresentam-se o elevado potencial de
15

Algumas partes desse texto foram extraídas de RIGOTTO et al (2010), “Da primavera silenciosa às
primaveras silenciadas: conflitos socioambientais no agronegócio da fruticultura e agrotóxicos no
baixo Jaguaribe, do qual a pesquisadora á co-autora.
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desenvolvimento da irrigação e do complexo agroindustrial, em virtude dos recursos
naturais existentes e vantagens comparativas fundamentais para seu crescimento e de
toda a área de influência (que incluía oito municípios), com o objetivo de atrair o
interesse crescente do governo e de investidores privados, internos e externos, dos
vários elos da cadeia produtiva. Dessa forma, dentre as potencialidades do Pólo
baixo Jaguaribe, compatível com as tendências do mercado global, segundo
SOARES (2002, p.104), destacam-se:
- o clima e a farta disponibilidade de recursos naturais como solo e água;
- a topografia plana e suavemente ondulada, possibilitando a exploração da
agricultura mecanizada e o emprego de alta tecnologia;
- a proximidade dos principais mercados consumidores do nordeste e do
exterior, especialmente Europa e estados Unidos;
- a existência de importantes projetos públicos (os perímetros irrigados) e a
grande área de irrigação privada;
- a eqüidistância dos principais portos do nordeste (Mucuripe e Pecém no
Ceará, Natal e Suape em Pernambuco);
- a disponibilidade de terras irrigadas para serem ocupadas por agricultores
profissionalizados e empresários (já que os novos projetos públicos em implantação
contemplam áreas para esses segmentos);
- mão-de-obra disponível, tanto qualificada como sem qualificação;
- amplas possibilidades de cultivos de espécies de frutas e hortaliças.
Dessa forma, o Estado planeja o modelo de desenvolvimento agrícola para a
região, privilegiando os espaços de chapadas e tabuleiros onde se localizam os
projetos públicos de irrigação, delineando um processo de racionalização do espaço e
no espaço, que embora não seja revelado, apresenta visíveis rupturas e sinais de
insustentabilidade socioambiental. Os reflexos da produção agroexportadora e
capitalista da fruticultura irrigada impõem novas marcas ao espaço agrário do baixo
Jaguaribe decorrentes de mudanças na economia urbana, da definição de novos
processos de trabalho e da geração de novos riscos e possibilidades de adoecimento e
morte, delineando contextos diferentes de risco, cujas dimensões necessitam ser
compreendidas de forma articulada.
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A primeira grande marca refere-se à acentuada concentração de terras e
invasões na área do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e os conflitos com os
pequenos produtores que sofreram expropriação ou os que resistem à mesma.
Somente quatro empresas, sendo duas nacionais do ramo da banana e duas
multinacionais produtoras de abacaxi, melão e banana detêm o equivalente a 8.160
ha. Porém, do total de 9.194 ha, 4.600 ha são improdutivos. FREITAS (2010, p.69)
consegue levantar importantes informações sobre as empresas instaladas na Chapada
do Apodi, revelando sua feição gigantesca pelo espaço que ocupam na região, suas
culturas, a produção e tecnologias adotadas. (QUADRO 4).

Quadro 4 - Dados das empresas do agronegócio na Chapada do Apodi, 2010.
Tamanho da Propriedade (ha)
Empresa

Culturas

Mercado

Empresa A
(multitacional)

Melão,
abacaxi,
banana,
melancia

Interno (São
Paulo)
Externo (58
países dos
cinco
continentes)

5.960

2.720

Empresa B
(multinacional)

Banana

Externo

300

1.000

Empresa C

Empresa D

Empresa E

Empresa F

Banana,
mamão

Melão
melancia e
Banana.

Melão,
manga,
carambola,
mamão

Melão e
abacaxi

Interno
(Recife,
Natal,
Mossoró,
João
Pessoa,
Maranhão,
Belém)
Externo
Interno (São
Paulo,
Curitiba, Rio
de Janeiro e
Belo
Horizonte);
Externo
(Holanda,
Inglaterra,
Espanha e
Portugal)
Interno
(Fortaleza) e
Externo
(Holanda)
Interno;
Externo
(Canadá,
Estados
Unidos,
Holanda,
Inglaterra,
Itália e
Espanha)

Total

Fonte: FREITAS (2010).

Total

Produti
va

Improdutiva

Média da
Produtividade
(ton/ha)

Emprego
(regular e
sazonal)

Localização
Rio
Grande do
Norte;
Ceará
(Limoeiro
do Norte,
Quixeré)
Ceará
(Limoeiro
do Norte)

Sistema
de
irrigação

3.240

30
(abacaxi);
26 (melão)
e 45
(banana)

5.300

180

480

-

300

930

70

25

700

Ceará
(Limoeiro
do Norte,
Quixeré).

Gotejamento e
microaspersão

Gotejam
ento

Gotejamento

Gotejamento

900

350

550

25

3.200

Rio
Grande do
Norte
(Baraúna);
Ceará
(Icapuí,
Russas,
Quixeré,
Limoeiro
do Norte)

534

324

210

25

430

Ceará
(Quixeré)

Gotejam
ento

500

450

50

30

500

Ceará
(Aracati)

Gotejamento

9.194

4.954

4.600

30

10.430

-

-
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Vale ressaltar a expressividade de terras improdutivas na Chapada do Apodi,
controladas pelas empresas do agronegócio, fato que tem elevado substancialmente o
preço das terras com a expansão das áreas para cultivo, fazendo com que o pequeno
produtor no afã de conseguir um bom dinheiro, venda as suas terras, transformandose em um proletário e se des-territorializando.
Expressam-se as relações de poder no território, instaurando as relações
trabalhistas com base no trabalhador assalariado, e a sobreutilização dos recursos
naturais impulsionada pela utilização intensa de maquinarias e pacotes tecnológicos
de insumos químicos, com agrotóxicos e fertilizantes. É esse o contorno da
modernização agrícola alavancada pela chegada do agronegócio na região.

“(...) a presença das empresas cria um ambiente conflituoso num campo
que não é uma área conflituosa, uma área que as relações de trabalho e
também envolvendo as questões ligadas à propriedade da terra, mas a
questão da terra permeando aqueles conflitos de trabalho e a questão
também da água. Esses três conflitos se estabelecem a partir da presença
das empresas na região, e que se estabelecem no próprio movimento da
sociedade” (Professor).

Ao analisar os dados do SINDAG em relação às vendas de defensivos
agrícolas por unidades da federação no período de 2005 a 2009, os dados do Ceará
revelam o aumento de 1.649 toneladas de produtos comerciais de todas as classes em
2005, para 3.284 toneladas em 2009. Em relação aos ingredientes ativos, houve um
acréscimo de 674 toneladas em 2005 para 6.493 toneladas em 2009. Os valores
comercializados passaram de U$ 11,244.00 em 2005 para U$ 22,678.00 e o total
geral da comercialização no período alcançou U$ 89,330.00 (QUADRO 5).
O aumento da venda de agrotóxicos no período deve-se ao fortalecimento da
política de crescimento econômico estabelecido pelo Estado, que vem favorecendo a
implantação de agropolos e incentivando a instalação de empresas do agronegócio,
privilegiadas por importantes isenções fiscais.
É importante considerar que os agrotóxicos mais comercializados foram os
herbicidas, fungicidas e inseticidas. Os herbicidas perfizeram uma venda de 13.619
toneladas, distribuídas entre 9.243 toneladas de produtos comerciais e 4.376
toneladas de ingredientes ativos, totalizando o valor de U$ 43,531,00 o que
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corresponde a praticamente metade das vendas feitas no Estado no período analisado.
Os inseticidas estão na segunda colocação, representando 3.339 toneladas vendidas,
distribuídas entre 2.493 toneladas de produtos comerciais e 837 toneladas de
ingredientes ativos, totalizando o valor de U$ 27,000.00. Os fungicidas significaram
a venda de 1.335 toneladas, sendo 861 de produtos comerciais e 474 toneladas de
ingredientes ativos, com valor de U$ 13,175.00 (QUADRO 5).
Quadro 5 – Vendas de defensivos agrícolas no Ceará, no período de 2005 a 2009,
segundo o SINDAG.
PRODUTO
COMERCIAL (t)

HERBICIDAS

FUNGICIDAS

INSETICIDAS

ACARICIDAS

FORMICIDAS

OUTROS

TOTAL
GERAL

2005

524

138

455

42

-

490

1.649

2006

445

215

686

51

-

157

1.554

2007

2.826

150

501

66

-

231

3.774

2008

2.895

157

558

53

-

221

3.884

2009

2.553

201

293

44

28

165

3.284

TOTAL

9.243

861

2493

256

28

1264

14.145

2005

263

82

161

28

-

140

674

2006

227

94

253

38

-

91

703

2007

1.327

88

166

44

-

144

1.769

2008

1.350

89

174

36

-

137

1.786

2009

1.209

121

83

27

-

121

1.561

TOTAL

4.376

474

837

173

-

633

6.493

2005

3.063

1.760

5.009

361

-

1.051

11.244

2006

2.647

3.253

5.411

434

-

575

12.320

2007

11.892

2.540

4.418

462

-

702

20.014

2008

13.704

2.449

5.953

269

-

699

23.074

2009

12.225

3.173

6.209

304

72

695

22.678

TOTAL

43.531

13.175

27.000

1.830

72

3.722

89.330

INGREDIENTE
ATIVO (t)

VALOR US$
1.000

Fonte: SINDAG (2010).

Na internacionalização dos espaços de produção e da inserção do Brasil na
economia-mundo, os grupos transnacionais que situam um nó de suas redes de fluxos
nesta região estão em busca de vantagens comparativas, não estabelecem relação
com o local e comumente sobrepõem suas vontades ao cumprimento da legislação,
incluindo a ambiental.
Na perspectiva da utilização “racional” do solo, estas empresas vêm adotando
tecnologias avançadas como a de irrigação por micro-aspersão, gotejamento, sulco,
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pivô; a fertirrigação, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos – inclusive a
pulverização aérea, a seleção de mudas, entre outras, com significativo apoio de
empresas públicas como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA). A produção das empresas é basicamente de “frutas-commodities”,
como a banana, abacaxi, melão e mamão, destinadas à exportação para o mercado
internacional, principalmente o mercado europeu.
A maior destas empresas ocupa o terceiro lugar no ranking mundial do setor
de frutas e aqui será tratada como “Empresa do Abacaxi” (ou Empresa A), embora
seja também produtora de melão e banana. Criada nos Estados Unidos ainda no final
do século XIX, a empresa é hoje uma holding que atua na produção, industrialização,
comércio e distribuição de produtos alimentícios. Presente em mais de vinte países,
possui fazendas próprias ou parceiros contratados na Costa Rica, Chile, Argentina e
Brasil, no âmbito da América Latina.
Aqui, os dados sobre a área cultivada, produtividade e o número de
empregados perdem a validade rapidamente, tendo em vista seu acelerado processo
de expansão. Em abril de 2008, ela já cultivava 1.380 dos 3.900 hectares que possui
na Chapada do Apodi, onde trabalham cerca de 1.130 pessoas. Em 2009, conforme
estudo de FREITAS (2010), já detêm uma área de 5.960 ha e produz em 5.300 ha e
emprega 5.300 trabalhadores.
O uso da ciência e da tecnologia tem sido uma das estratégias de
competitividade das empresas, dentre as quais a Empresa do Abacaxi. A partir de
1996, esta vem introduzindo o cultivo da variedade GoldTM Extra Sweet Pineapple,
em clima de disputa pela patente deste “ouro”.
Juntamente com a racionalização do espaço agrícola, instala-se uma nova
dinâmica, seja no tocante às relações de trabalho, com significativa participação na
difusão do mercado de trabalho agrícola formal, seja quanto à dinâmica do mercado
de terras, cujo preço vem crescendo geometricamente desde sua chegada. O circuito
produtivo da fruticultura inicialmente implantado pela empresa no espaço agrário
potiguar, no município de Açú seguindo na Chapada em direção ao cearense, produz
mais verticalidades do que horizontalidades. Além da terra e da mão-de-obra, poucas
outras relações são estabelecidas nos lugares nos quais está instalada, uma vez que
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pouco interage com os poderes locais, exporta quase toda a produção, e deixa para o
mercado local somente o refugo que não tem o padrão exigido pelo mercado externo.
Assiste-se, assim, a um processo de expansão das áreas cultivadas por
grandes empreendimentos, beneficiando-se das infra-estruturas construídas com
recursos públicos. Ao mesmo tempo provocam mudanças na estrutura fundiária
porque os pequenos produtores foram forçados a vender suas terras, a partir de uma
série de estratégias que vão desde a sedução do “dinheiro na mão” até formas
variadas de violência e expulsão. O caso mais grave até agora documentado pela
Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará em Limoeiro do Norte, foi
a expulsão de uma comunidade da Chapada do Apodi, denominada Km 69, cujo
artifício cruel foi espalhar enxofre na direção dos ventos para obrigar as famílias a
deixarem suas terras.
Embora impressione pelo número significativo de empregos que gera na
região, a empresas tem como principal característica no campo do trabalho, a
sazonalidade, assim as contratações concentram-se no período da colheita enquanto
que, nos outros períodos, registra-se demissão significativa dos trabalhadores
criando-se um crescente “desemprego sazonal”. Os demitidos, por sua vez, na
esperança de terem um emprego formal na próxima safra, tornam-se dependentes das
empresas. Portanto, nesse período o Estado subsidia indiretamente as empresas, pois
é o pagador do seguro desemprego aos trabalhadores.
Segundo MARTINS (2002, p.67), dessa forma se estabelece o caráter
contratual da relação social entre o operário e o capitalista, cujo significado oculta o
caráter de exploração que ela efetivamente tem, pois “o que o trabalhador vende, não
é o que o capitalista compra”.
Outro tipo de relação que trataremos como “Empresa da Banana” (Empresa
“B”) foi implantada em 1997 em Quixeré para produção de banana. Produz em
regime de “parceria” com 49 pequenos e médios produtores da região em 950 ha,
além dos 1.000 ha de sua propriedade. A produção é voltada para o abastecimento do
mercado interno, principalmente de estados da região nordeste e conta com cerca de
700 funcionários. A parceria consiste na transferência de tecnologia da empresa para
o pequeno produtor, de oferecimento de assistência técnica, com vistas ao incentivo
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ao uso de novas tecnologias para a melhoria da produtividade; da compra conjunta de
insumos, no intuito de reduzir os preços e, principalmente, do fortalecimento da
participação na comercialização da produção. Neste caso, os empresários,
responsáveis pelas chamadas “parcerias”, ficam com um percentual sobre o montante
auferido com as vendas da produção do seu “parceiro”; mas se ocorrer algum fato
que inviabilize a comercialização, a grande empresa não terá nenhum prejuízo, pois
faz apenas a intermediação da comercialização, e não a compra do produto para
posterior revenda.
O diferencial está no fornecimento de mudas de bananeira clonadas produzidas
em laboratórios da EMBRAPA àqueles que dispõem de viveiro, aumentando o valor
de custo da produção. Dessa forma, a parceria gera também uma relação de
dependência do pequeno produtor ao empresário, além de promover uma segregação
daquele produtor que não dispõe do viveiro ou dos preferem plantar da forma
tradicional, obtendo assim um menor rendimento.
Este tem sido o caminho de alguns pequenos produtores agrícolas que, tendo
conservado suas terras no processo de monopolização do espaço agrário,
subordinam-se diretamente às empresas agrícolas, na condição de “parceiros”, às
quais transferem uma parte da renda que lhes caberia pela terra e pelo trabalho, além
de arcarem os custos elevados pagos pela energia elétrica. Quando da ocorrência de
algum problema de ordem climática, como as fortes ventanias na Chapada do Apodi
que derrubam as plantações, o produtor não encontra no empresário o “parceiro”,
assumindo sozinho o prejuízo.
Nas palavras de FERNANDES e WELCH (2008, p.49), há uma distinção
importante entre o sistema agrícola do agronegócio e o sistema agrícola do
campesinato. O primeiro encontra as suas referências na monocultura, no trabalho
assalariado e na produção em grande escala. O sistema camponês tem como
características a biodiversidade, a predominância do trabalho familiar e a produção
em pequena escala. Afirma que o sistema agrícola camponês “não é parte do
agronegócio”, mas estão subalternos em função da detenção da tecnologia, do
conhecimento e das políticas agrícolas controlados pelo capital, sendo “evidente que
a participação do campesinato no sistema agrícola do agronegócio é uma condição
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determinada pelo capital”. O “parceiro” da fruticultura na Chapada é, portanto,
subalterno ao empresário capitalista do agronegócio, por ocupar uma posição
desigual na correlação de forças com o capital e “não possuir poder para impor outro
modelo” de desenvolvimento (p.67).
Nos primeiros resultados do Censo Agropecuário (QUADRO 6), pode-se
verificar que, para o Brasil, houve aumento do número de estabelecimentos
agropecuários entre 1996 e 2006, observando crescimento daqueles que pertencem a
grupos familiares e redução dos que não estão vinculados por laços familiares. Os
dados sobre Pessoal Ocupado confirmam que as atividades do campo estão sendo
desenvolvidas por agricultores familiares (IBGE, 2006).
Quadro 6 - Número de estabelecimentos agropecuários e Pessoal ocupado em
estabelecimentos agropecuários por laço de parentesco com o produtor, segundo
Censo IBGE, 2006.
Laço de parentesco com o produtor X Ano
Local

Variável

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Brasil

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Ceará

Número de
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Pessoas)
Pessoal ocupado em
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Número de
estabelecimentos
agropecuários (Unidade)

Limoeiro do
Número de
Norte - CE
estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
Pessoal ocupado em

Com laço de parentesco
com o produtor

Total
1996

2006

4.859.864

100,00

Sem laço de parentesco
com o produtor

1996

2006

1996

2006

5.204.130

4.859.864

5.204.130

975.401

722.377

100,00

100,00

100,00

20,07

13,88

17.930.853 16.414.728

13.607.876

12.810.591

4.322.977

3.557.042

100,00

100,00

75,89

78,04

24,11

21,67

339.602

383.010

339.602

383.010

52.944

41.482

100,00

100,00

100,00

100,00

15,59

10,83

1.170.724

1.143.004

941.488

943.464

229.236

199.495

100,00

100,00

80,42

82,54

19,58

17,45

2.277

2.098

2.277

2.098

381

384

100,00

100,00

100,00

100,00

16,73

18,30

6.005

8.024

5.054

4.417

951

3.607

